
Douwe de Bildt: "Sicht op it Kafee", 2014

It boek fan Douwe de Bildt, "De rorwerter Dweilstikken", is klear. Dat moat
fansels fierd wurde. It feestje sil plakflne op 25 augustus o.s. om 16.00 oere yn it
kafee fan Jonauert. Wy wolle jo fan herte ÍtnOgje om hjir by oanwëzich te wëzen.

As (àld-)Jonryefter wolle wy jo de gelegenheid jaan it boek yn 't foar te bestellen,
foar € 15,--. Feftel ek oan jo famylje, freonen en kunde dat der in boek mei
kroechferhalen fan en oer Jonvefters te keap is, skreaun troch Douwe de Bildt. In
boekje dat hiel geskikt is om kado te jaan.

Jo kinne de bestelling dwaan troch foar 1 augustus it bedrach fan it oantal boeken
oer te meitsjen op bankrekkenn0mer NL25 RABO 0330857002 op namme fan
Doarpsnut Jon''ueft. It boek kin op 25 augustus ophelle wurde yn it kafee óf op de
Jon''uerter jOn fan it Iepenloftspul op 31 augustus. Nei 1 augustus is it boek noch te
keap yn it kafee.

Wy sjogge jo graach op 25 augustus.

Doarpsnut Jonrueft, redaksje fan De Hiele Toer en Douwe de Bildt

'Wij moeten in de kleine, in de kleine wereld leven. Daar horen wij thuis, daar ontginnen wij ons landje en daar
proberen wij er het beste van te maken. Plotseling slaat de dood toe, plotseling opent zich de afgrond, plotseling

gaat de storm tekeer en treft ons de catastrofe, dat alles weten we. Maar aan die onaangename dingen willen we niet
denken. Wij houden van dat wat binnen ons bereik ligt, wij zijn gehecht aan onze dromen. Wanneer je een mens van

zijn dromen berooft wordt hij krankzinnig en begint hij om zich heen te slaan. Mensen moeten goddomme
begrijpelijk zijn, anders durfje ze niet lief te hebben en je durft ook geen kwaad yan zete spreken. De wereld en de
werkelijkheid moeten grijpbaar zijn, zodat we met een goed geweten over die weselijke monotonie kunnen klagen.,

- Ingmar Bergman, Fanny en Alexander (1952)


